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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

Penelitian ini bertujuan mengonfirmasi pengaruh short term debt maturiy terhadap 

konservatisme akuntansi dengan menggunakan variabel kontrol yaitu leverage 

(DER), size dan ROA. Berdasarkan uraian dari awal hingga pada akhir bagian 

pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, berikut ini : 

1. Short term debt maturity berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan 

analisis regresi linear berganda maka dapat diperoleh hasil tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan utang jatuh tempo pendek cenderung berdampak negatif terhadap 

permintaan konservatisme akuntansi. 

2. Leverage berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, maka dapat 

diperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 

menunjukkan bahwa leverage yang tinggi menunjukkan besarnya modal 

pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan aset perusahaan. Apabila 

semakin tinggi hasil dari rasio ini maka cenderung semakin besar risiko 

keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham. Tentunya perusahaan akan 

lebih berhati-hati atau lebih konservatif. 

3. Size berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, maka dapat diperoleh 

hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan hasil analisis statistik, terlihat bahwa ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan total aset memiliki jumlah aset yang beragam, sedangkan 

pada variabel konservatisme dapat dilihat bahwa sebagian perusahaan 
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menerapkan konservatisme sedangkan sebagian lainnya tidak menerapkan 

konservatisme. Dengan kata lain, semakin besarnya ukuran perusahaan tidak 

seiring dengan meningkat atau menurunnya nilai konservatisme akuntansi 

4. ROA berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, maka dapat 

diperoleh hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Hal ini menunjukakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan lebih menerapkan prinsip konservatisme untuk 

mengurangi biaya politis. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih mempunyai keterbatasan yang diharapkan dapat 

memberi arahan bagi peneliti selanjutnya, diantaranya : 

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini terbatas yaitu hanya 

menggunakan 1 variabel independen saja yaitu short term debt maturity. 

Dengan menggunakan variabel kontrol sebagai akurasi dari penelitian dan 

berfungsi untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung, 

variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu leverage (DER), size dan  ROA. 

2. Jangka waktu yang dilakukan penelitian ini hanya selama 1 tahun yakni 

periode 2019, sehingga jumlah sampel sangat terbatas.  

3. Sektor perusahaan yang dipakai masih menggunakan perusahaan Non-

Keuanagan, sehingga hasil penelitian ini masih belum bisa dibandingkan 

dengan sektor perusahaan yang lain. 
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5.3   Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel-variabel lain yang 

digunakan dalam topik penelitian tentang konservatisme akuntansi, misalnya 

growth opportunities, kepemilikan institusional, dan financial distress. 

2. Dari hasil interpretasi mengenai variabel independen dalam penelitian ini, 

diharapkan peneliti dapat menambahkan variabel Long Term Debt Maturity 

sebagai pembanding dengan variabel Short Term Debt Maturity dengan 

harapan untuk membuktikan penelitian lebih akurat dan menghasilkan 

signifikasi data. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel dan 

tahun periode yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan penelitian ini. 

 


